ا ز میان خبر ها
گوناگون

معاون اداره کل آموزش و پرورش خبر داد:

بازگشت 13500دانش آموز
بازمانده از تحصیل در طرح ضربتی
بهبــودی نیا /معــاون آمــوزش متوســطه ادار ه کل
آموزشوپرورشاستانگفت:بااجرایطرحضربتی
جلوگیــری از ترک تحصیل دانشآمــوزان13500
دانشآمــوز در شــرف تــرک تحصیــل بــه مــدارس
بازگردانده شــدند .صابــری توالیی در گفــت و گو با
«خراسانرضوی»اظهارکرد:طرحضربتیجلوگیری
ازترکتحصیلدانشآموزاناز 20روزقبلدراستان
اجراشدوطیاینمدت13500نفرازدانشآموزانی
کهدرشرفترکتحصیلبودندبهمدارسبرگردانده
شــدند که تعداد حدود12هزار نفــر از دانش آموزان
متوســطه دوم ،فنی و حرفــه ای و کار دانــش و حدود
 1500نفرنیزدانشآموزانمتوسطهاولبودند.وی
درپاسخبهاینسوالکهتعداد13500دانشآموزی
کهبهتحصیلبازگرداندهشدهانددرآماراعالمیاخیر
مدیرکلآموزشوپرورشمبنیبربازگشت 23هزار
نفراز 40هزاردانشآموزترکتحصیلیاستانلحاظ
شــده یا آماری جدا از این آمار است؟ گفت :مصاحبه
اولیهمدیرکلآموزشوپرورشکهعدد 40هزارنفررا
اعالمکردهبودندمربوطبهابتدایمهرماهوزمانیبود
کهتعدادیازدانشآموزانباوجودثبتنامدرمدارس
هنوز در سامانه سناد ثبت نام نکرده بودند و به تدریج
تعدادیازایندانشآموزاندراینسامانهثبتشدندو
بندهنمیدانممدیرکلآموزشوپرورشعدد 23هزار
نفرثبتنامیجدیدرابرچهاساسیاعالمکردهبودندو
اینرابایدازخودایشانسوالکنیدولیاز 20روزقبل
تا حدود 26دی ماه 13500نفر در پی اجرای طرح
ضربتیثبتنامشدهاند.
•به دلیل دسترسی نداشتن به سامانه سناد
نمی توانم آمار دقیقی را اعالم کنم

صابری توالیی در پاسخ به این سوال که باالخره هم
اکنون دانش آموزان ترک تحصیلی در اســتان پس
از اجرای طرح ضربتی چه تعداد هستند؟ گفت :به
دلیل دسترسی نداشتن به سامانه سناد نمی توانم
آمار دقیقی را اعالم کنــم .در ادامه بــرای اطالع از
تعداد دقیق دانش آموزان ترک تحصیلی استان با
مدیر کل آموزش و پرورش خراســان رضوی تماس
گرفتیم که وی نیز با اعالم این که به آمار دقیق دانش
آموزان دسترسی ندارد ،پاســخ گویی را به روزهای
آینده موکول کرد.

رئیسپلیسراهوراستان:

 ۱۰هزار موتورسیکلت رسوبی
توقیفیترخیصشد

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان از ترخیص
 ۱۰هزار موتورسیکلت رسوبی توقیفی با تسهیالت
ویژه خبر داد .به گزارش فارس ،سرهنگ حمیدرضا
دهنوی افزود :با عنایت به اســتقبال شــهروندان از
تسهیالتویژهدرنظرگرفتهشده،برابرتدابیرریاست
محترم پلیس راهور ناجا ایــن طرح تا پایان بهمن ماه
۹۹تمدیدشد.
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مدیر امور منابع آب مشهد گفت :عملیات رفع تصرف
و پاک سازی حریم بستر رودخانه محور کنگ -نغندر
از  30آذرمــاه تــا  2دی مــاه امســال به مدت ســه روز
کاری به میزان ســه هزار و 200متر مربع اجرا شد.به
گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان
رضوی ،محمد برزویی با اشــاره به رفع تصرف از بستر
وحریمرودخانهمحورکنگ-نغندرشهرستانطرقبه
شــاندیز اظهار کرد :این اقدام در راســتای حفاظت و
صیانت از منابع آبــی ،اجرای تبصره  4مــاده  2قانون
توزیــع عادالنه آب و مــاده 9الیحــه قانون رفــع تجاوز
از تاسیســات آب و برق کشــور انجام شــده اســت.وی
افزود:رفعتصرفازبستروحریمرودخانهمحورکنگ
نغندر برای جلوگیری از تخریب جاده ها ،جلوگیریازافزایش سیالب احتمالی و خســارت های ناشی از
آن،باهمکاریهمکارانوگروهاجرائیاترودخانههای
امورمنابعآبمشهد،بخشداریطرقبهوشورایشهر
کنگ صورت گرفت.مدیر امور منابع آب مشهد ادامه
داد :پس از طی شــدن مراحل قانونــی ،عملیات رفع
تصرفوپاکسازیحریمبستررودخانهمحورکنگ-
نغندر از 30آذرماه تا2دی ماه امسال به مدت سه روز
کاریبهمیزانسههزارو 200مترمربعاجراشد.

آیت ا ...علوی از روحانیون انقالبی سبزوار دارفانی را وداع گفت

بدرودعالممجاهد

کالته /آیت ا ...ســید محمد حســن علــوی ســبزواری یکی از
روحانیون برجســته دوران انقــاب و رهروان بنیــان گذار کبیر
انقالب اســامی امــام خمینــی (ره) دارفانــی را وداع گفت.به
گزارش خراســان رضــوی ،آیت ا ...ســید محمد حســن علوی
سبزواری یکیازبرجستهترینروحانیوندورانانقالباسالمیو
رهرواننهضتامامخمینی(ره)پسازسالهامجاهدتوتبلیغ
امور دینی صبح روزگذشته در بیمارستان حشمتیه شهرستان
سبزواربهدیدارحقشتافت.
• نگاهیبهزندگیمرحومآیتا...علویسبزواری

سید محمد حسن علوی ،فرزند ســیدمهدی و نوه آیت ا ...حاج
سیدمحمدابراهیمعلویدر ۲۸بهمن ۱۳۰۹درسبزواربهدنیا
آمد.ویتحصیالتخودرانزدفاضلهاشمیازروحانیونسبزوار
آغاز کرد و بخش هایی از کتاب کشــف المراد را نــزد او آموخت.
همچنینویدرسبزوارازمحضراستادانیهمچونسیدعبدا...
برهان ،حاج شــیخ محمدتقــی عندلیبــی و حاج میرزا حســن
سیادتیبهرهبرد.او بخشیازعلومدینیرا نزداستادانبرجسته
ای همچون آیات عظام مشــکینی ،بروجردی ،شریعتمداری،
حاجشیخمرتضیحائریومیرزاهاشمآملیفراگرفتهبود.آیت
ا...حاجسیدمحمدحسنعلویمدتیدرحوزهعلمیهمشهدبه
تحصیلپرداختوسپسبرایادامهتحصیلبهقمرفتوازسال
 ۱۳۴۸بهوطنخودبازگشتوبهدرسوبحثوتبلیغاموردینی
پرداخت.بیت آیت ا ...علوی همــواره محل تصمیم گیریها در
دوران انقالب و در شهر و روســتا های منطقه سبزوار بود .اعزام
روحانیونبهروستاهابرایهمراهکردنمردمباانقالبودعوت
ازمبلغانانقالبیبرایسخنرانیدرسبزواربرخیازفعالیتهای
مرحوم آیت ا ...علوی ســبزواری بود.تا زمــان تنظیم خبر  ،ظهر
روزگذشته  ،آیت ا ...نوری همدانی و آیت ا ...صافی گلپایگانی
ازمراجعتقلیددرپیامهایجداگانهایدرگذشتآیتا...علوی
سبزواریراتسلیتگفتند.
•جزصفاوتقواوخدمتچیزیازایشانسراغندارم

درپیامحضرتآیتا...العظمینوریهمدانیدرپیدرگذشت
آیتا...علویسبزواریآمدهاست:خبرارتحالعالمخدمتگزار
آیت ا ...سیدمحمدحسن علوی ســبزواری موجب تأسف و تأثر

عمیقاینجانبشد.اینشخصیتبزرگوار،سراسرعمربابرکت
خودراصرفخدمتبهحضراتمعصومینعلیهمالسالمکردو
نمونهایبرجستهازیکعالممردمیبود.بندهباشناختحدود
 ٧٠ســاله از ایشــان جز صفا و تقوا و خدمت چیزی سراغ ندارم.
تواضع و ساده زیستی از ویژگی های برجسته آن مرحوم بود که
فقدان ایشــان ثلمه ای در آن خطه والیتمدار و جامعه روحانیت
خواهد بود.این جانب ضمن تکریم خدمات چند دهه ایشان که
زحمت نمایندگی ما را عهده دار بودند ،رحلت شان را به اهالی
محترم خراســان به خصوص مردم متدین و والیتمدار سبزوار و
حوزه های علمیه و همه وابســتگان تسلیت عرض می کنم وعلو
مقامبرایآنفقیدسعیدمسئلتمینمایم.
•آیتا...علویسبزواریذخیرهجاودانیبرایخویش
فراهمکرد

همچنیــن درمتــن پیــام آیــت ا ...العظمــی لطــف ا ...صافــی
گلپایگانی آمده اســت « :رحلت عالــم ر ّبانی آیــت ا ...آقای حاج
سیدمحمدحسنعلویسبزواریرضوانا...تعالیعلیهموجب
تأسفگردید».
تأثرو ّ
درمتن اینپیام آمدهاست«:عالمبزرگواریکهسالیانمتمادی
در ترویج و نشر معارف نورانی اسالم و اهل بیت علیهم السالم
و اعالی کلمةا ، ...ســعی و تالش فراوان کرد و با اخالق حسنه
و فضایل پسندیده و رفتار نیک خود ،تبلیغ دین و تهذیب نفوس
و تربیت شــاگردان و خدمات عــام المنفعه را بر عهــده گرفت و
ذخیره جاودانــی برای خویــش فراهم کرد.ایــن مصیبت را به
علمیه و عالقه مندان و بیت
مردم شریف و والیی سبزوار و حوزه
ّ
شریف آن مرحوم تسلیت گفته ،حشر و نشر آن عالم بزرگوار را با
اجداد طاهرینش صلوات ا ...علیهم اجمعین از خداوند متعال
مسئلت دارم».
• اعالمعزایعمومیدرسبزوار

امــام جمعــه ســبزوار نیــز در گفت وگــو بــا خراســان رضوی
درباره شــخصیت و جایگاه مرحوم آیت ا ...علوی ســبزواری،
اظهارکرد :با کمال تاســف و تاثر مصیبــت وارده بر مردم دیار
ســربداران ،فقدان عالمی بزرگوار ،مجاهد و زاهد را تسلیت
عرض می کنم و این شــخصیت بزرگوار عمر خــود را به تبلیغ

رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه
محور کنگ  -نغندر

دین و مجاهــدت در راه ارزش های الهــی و حمایت از انقالب
اســامی ،امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری ســپری کرد.
حجت االسالم مقیســه افزود :این عالم وارسته حق عظیمی
بر تمام مردم دیارســربداران دارد و ضمن عرض تســلیت این
مصیبت بــزرگ ،بنده بــه عنوان یکــی از خدمتگــزاران مردم
شریف ســبزوار روزپنج شــنبه را در شهرستان ســبزوار عزای
عمومی اعالم می کنم.
•تشییع پیکر مرحوم آیت ا ...علوی سبزواریدر سبزوار

امین کوشکی ،سخنگوی ستاد برگزاری تشییع پیکر آیت ا...
علــوی ســبزواری در گفت وگو با خراســان رضــوی اظهارکرد:
در پی رحلت آیت ا ...علوی ســبزواری از پیشگامان انقالب در
دیارســربداران ،ســتاد برگزاری مراسم تشــییع آیت ا ...علوی
سبزواری با حضور مسئوالن در دفتر امام جمعه سبزوار تشکیل
شــد .وی افزود :در جلســه این ستاد مقرر شــد مراسم تشییع
خودرویی پیکر عالم ربانی آیت ا ...علوی سبزواری امروزساعت
 ۹صبح از مسجد جامع به سمت گلزار شهیدان سبزوار برگزار و
برپیکراینعالموارستهتوسط امامجمعهسبزوارنمازاقامهشود.
سخنگوی ستاد برگزاری تشییع پیکر آیت ا ...علوی سبزواری
ادامه داد :مراســم ختم آیــت ا ...علوی ســبزواری روزجمعه با
رعایت پروتکل های بهداشتی در مصالی نمازجمعه شهرستان
سبزوار برگزار می شود.

مدیرامورمنابعآبتربتجامخبرداد:

بازگشایی و الی روبی مسیل های
تربت جام

حقدادی /مدیر امور منابع آب تربتجام گفت  :در
راستای اجرای مصوبات کارگروه سیل و دستورات
قضایی با شروع فصل زمستان برای رفع تصرفات و
الی روبی برخی مسیلهای تربتجام اقدام شد.
یوسفاختریافزود:طیعملیاتهایمختلفازاول
دی ماه امســال در رودخان ه باغسنگانعلیا،تخریب
یک بنــد خاکی غیرمجاز،بازگشــایی مســیل مجاور
اداره زنــدان ،الی روبی و احــداث خاکریز حفاظتی
مســیل مجاور اداره هواشناســی انجام شد.اختری
گفت:دررودخانهسماخونتخریبشقالنهرغیرمجاز
و بازگشایی انســداد مســیل ،تخریب یک بندخاکی
غیرمجاز و بازگشایی انســداد مســیل و در رودخانه
خیرآباد بازگشایی انسداد مسیل شوری انجام شده
است.ویاضافهکرد:دراطرافشهر بخشیازمسیل
یحییآبادوبیشازیککیلومترازمسیلیحییآبادکه
ازداخلشهرمیگذرد،الیروبی شدوعملیاتالی
روبیدراینحوزهبدونوقفه همچنانادامهدارد.

